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10 LỢI ÍCH KHI BẠN XÂY DỰNG TRANG WEB 

1. Mở rộng khả năng tương tác với khách hàng 

2. Giúp tạo dựng được sự uy tín của doanh nghiệp 

3. Giúp nhận phản hồi từ khách hàng thuận tiện hơn 

4. Dễ dàng triển khai kế hoạch marketing 

5. Nền tảng cho sản phẩm bán hàng 

6. Cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng 

7. Tăng khả năng cạnh tranh cho thị trường internet 

8. Thiết kế website giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí 

9. Tương tác hỗ trợ khách hàng 24/7 

10. Xây dựng quảng bá và nâng cao tầm thương hiệu 
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Thiết kế giao diện mới hoàn toàn tại 
phòng design 

Giao diện tối ưu hóa theo ngành 
nghề 

Lên demo website trước khi chuyển 
qua  
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Lập trình ngôn ngữ php, code hoàn 
toàn bằng tay 

Tối ưu hóa website, chuẩn SEO, thân 
thiện với google 

Trang quản trị bằng Tiếng Việt, đơn 
giản, dễ sử dụng 

Tích hợp các từ khóa keywords, 
description, các thẻ H1–H6 trong 
trang  
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Phí thiết kế 1 lần duy nhất – dùng 
trọn đời 

Bảo hành kỹ thuật 12 tháng hoàn 
toàn miễn phí 

Bảo trì vĩnh viễn, 1 tháng sao lưu dữ 
liệu 3 lần nhằm đảm bảo website 
luôn chạy ổn định và an toàn tuyệt 
đối. 

Bàn giao thông tin domain, hosting 

Cung cấp trang quản trị, giúp quý 
khách được chủ động tự chỉnh sửa, 
thêm bớt tất cả hình ảnh, bài viết 
trong trang web. Trang quản trị tối 
ưu hóa bằng tiếng việt 100%, người 
không biết về IT vẫn sử dụng dễ 
dàng.  

Liên kết 184 mạng xã hội giúp quý 
khách tiếp cận nhiều đối tượng 
khách hàng hơn, tặng lượt truy cập 
và hiệu quả tương tác với khách 
hàng. 

Hỗ trợ up một số hình ảnh bài viết 
tiêu biểu trước khi bàn giao website. 
Hướng dẫn và đào tạo khách hàng sử 
dụng trang quản trị thành thạo để 
khách hàng chủ động chỉnh  
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Phí thiết kế: 1 lần duy nhất: 7.000.000 vnđ 

Phí thiết kế Website đã bao gồm: 

- Phí mua Domain (1): com 250,000 VNĐ/năm 

- Phí thuê Hosting: (2) tuỳ gói dung lượng quý khách lựa chọn. đề xuất từ 3G – 20G, tương 

đương 279.000vnđ – 1.000.000 vnđ/tháng => thu theo năm 

- Phí thiết kế web: 1 lần duy nhất, sử dụng vĩnh viễn  

- Tổng phí năm đầu: (1) + (2) + (3) 

- Hàng năm gia hạn: (1) + 2) 
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GÓI CƠ BẢN – GÓI GIỚI THIỆU 
Giao diện website được thiết kế mới hoàn toàn 100% theo yêu cầu . 

Quý khách được duyệt bản bản vẽ demo trước khi lập trình (được quyền chỉnh sửa) 

Dưới đây là sơ đồ giao diện web được phát triển trên cơ sở ngành nghề kinh doanh của quý khách: 

CÁC CHỨNG NĂNG 

1. Giao diện trang chủ: 

Mẫu thiết kế giao diện toàn bộ website được thiết kế mới 100%, khách hàng được xem và sửa demo bản 

vẻ. 

Độ phân giải bề ngang của website là 1200 hoặc FULL màn hình 

Ở độ phân giải lớn hơn 1200, layout website vẫn giữ như ở 1200, hai bên màn hình sẽ không xuất hiện 

phần trống. 

Website chạy tốt với cấu hình chuẩn Chrome, Coc Coc, IE và Firefox … 

Tùy chọn ngôn ngữ Việt 

Logo, Tên Công ty  

Hình ảnh Công ty, hoặc các hình ảnh quảng cáo khác được giới thiệu dưới dạng banner hoặc hình nền. 

Có góc liên kết website, bộ đếm số người truy cập. 

Thông tin giới thiệu tổng quan về công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty. 

Menu liên kết các trang trong. 

2. Banner:  

Thiết kế banner động ấn tượng. 

Những hình ảnh trong banner thể hiện thông tin và sản phẩm, dịch vụ chính của Qúy công ty. 

Baner thiết kế theo hướng nước ngoài nhằm mang tính chuyên nghiệp cho website  

Lập trình công cụ cho phép quý vị có thể thay đổi những hình ảnh trong banner. 
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CÁC CHỨNG NĂNG (tt) 

3. Giới thiệu 

Các trang thông tin giới thiệu với tiêu đề, nội dung hoàn toàn theo ý của bạn. 

Giới thiệu về công ty 

Giới thiệu tổng quan ngành nghề - dịch vụ 

4. Danh mục menu 

Thiết kế và điều chỉnh danh mục sản phẩm, danh mục dịch vụ phù hợp với ngành nghề của khách hàng  

5. Sản Phẩm 

Cho phép khách hàng được chủ động thay đổi, chỉnh sửa, thêm mới toàn bộ thông tin sản phẩm trên 

website như: thông tin và hình ảnh trên trang web, tên sản phẩm, mã sản phẩm, xuất sứ, tải trọng, bảo 

hành…, điều chỉnh thêm font chữ, màu sắc, format nội dung... Các hình ảnh sản phẩm được fix hoàn toàn 

tự động cho vừa với khung ảnh sp. 

Cho phép Quý khách cập nhật thêm các sản phẩm liên quan, sp cùng danh mục, kính lup phóng lớn kích 

thuớc sản phẩm 

Chia sẻ mạng xã hội tất cả các sản phẩm được update trên website 

Lượt xem: Thống kê lượt xem chính xác cho từng sản phẩm trên website, giúp quý khách đánh giá được 

thị hiếu tiêu dùng của khách hàng. 

6. Dịch vụ:  

Cho phép quý khách hàng được chủ động thêm mới, chỉnh sửa, update nhiều bài viết về các dịch vụ mà 

Công ty cung cấp. 

Không giới hạn số lượng bài viết 

Liên kết chia sẻ mạng xã hội tất cả các bài viết dịch vụ 
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CÁC CHỨNG NĂNG (tt) 

7. Tuyển dụng: 

Cho khách hàng cập nhật thông tin tuyển dụng thường xuyên và form đăng ký tuyển dụng . 

Hiển thị danh sách dịch vụ tuyển dụng, phân danh mục theo nhiều bài viết, hiển thị chi tiết: Nội dung chi 

tiết bài viết gồm hình ảnh và nội dung  

 

8 Quản trị nội dung: 

Chỉnh sửa nội dung các module của trang web trong trang admin 

Công ty thiết kế web sẽ up demo mỗi mục 3 sản phẩm để khách hàng tham khảo. hướng dẫn khách hàng 

có thể chủ động up thêm sản phẩm, bài viết không giới hạn. 

Thêm, thay đổi hình ảnh trong các khung trình chiếu ảnh. 

Thay đổi liên kết của các webstite. 

Thêm, xóa, chỉnh sửa danh sách các công ty liên kết, đối tác... 

 

9. Quản trị liên hệ:  

Quản trị phản hồi ý kiến khách hàng , hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 

Thôn báo trong admin khi có khách hàng để lại thông tin liên hệ. 

 

10. Coment facebook: 

Cho khách hàng coment facebook trên website như trên facebook, dễ dàng cho admin thu thập ý kiến của 

khách hang với sản phẩm hay dịch vụ của mình, từ đó đưa ra phương án thay đổi phù hợp ( nếu khách 

hàng yêu cầu) 
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CÁC CHỨNG NĂNG (tt) 

11. Liên hệ: Cung cấp 1 mẫu biểu trực tuyến cho phép khách hàng của doanh nghiệp có thể gửi những 

yêu cầu của mình đến với doanh nghiệp. Các yêu cầu này sẽ được gửi trực tiếp đến email của doanh 

nghiệp. 

Bên cạnh cũng có 1 bản đồ nhỏ của trụ sở công ty kèm theo thông tin địa chỉ, tel, fax… 
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CÁC CHỨNG NĂNG (tt) 

12. Tìm kiếm: 

Cho phép tìm các thông tin trên website bằng các từ khóa có liên quan đến sản phẩm của công ty. 

13.Mạng xã hội: 

Chia sẻ website của công ty lên các trang mạng xã hội lớn như: zalo và 184 mạng xã hội phổ biến hiện 

nay. 

14. Slide 

Cập nhật danh sách các hình ảnh chính về dịch vụ cũng như hoạt động của công ty. Gồm nhiều slide 

quảng cáo, trên mỗi slide co bắt link liên kết đến nội dung. 

Trên mỗi slide có những nội dụng chạy hiển thị sơ lược thông tin của tấm ảnh đó 

15. Tin tức 

Với Module này thì tin tức công ty bạn được phân cấp theo từng nhóm tin (số lượng nhóm tin có thể thay 

đổi tùy biến) trong mỗi nhóm tin liệt kê danh sách nhiều tin con và có thể xem chi tiết khi khách hàng 

muốn xem chi tiết. Công ty đưa những tin tức dưới dạng các bài viết liên quan đến lĩnh vực hoạt động của 

công ty 

- Tin công ty 

- Tin tuyển dụng 

- Kỹ thuật 

16. Chuẩn SEO: 

Mã hóa tất cả đường link để thân thiện với google, mang tính ưu việt ( tenmien.com/sanpham/san pham1 ) 

Gắn các thẻ keyword, Description, meta, title trên mỗi bài viết giúp cho việc tìm dịch vụ trên Google dễ 

dàng hơn. 

Tối ưu hóa website sẽ giúp cho trang web thân thiện hơn với Google, Người dùng dễ tìm kiếm trang web. 

Quảng bá website dễ dàng. 
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CÁC CHỨNG NĂNG (tt) 

17 Thông tin cần biết 

Cung cấp thông tin về số lượt người truy cập website công ty, số lượt người online tại một thời điểm 

website công ty của công ty. Hàng tuần, tháng, năm.. 

Báo cáo thống kê hàng tháng trong trang admin.  

18 Fanpages 

Tích hợp trang Fanpage Facebook lên website  

Vd: khách hàng đã có trang fanpage 

19. Lượt xem 

Cập nhật lượt xem chính xác của từng sản phẩm, giúp bạn dễ dàng nắm bắt được thị hiếu sản phẩm dễ 

hơn 

20. Bảng quản trị 

- Tích hợp trên website ở dạng một trang chính, thể hiện toàn bộ nội dung được quản lý ,giao diện đơn 

giản dễ sử dụng . 

- Người quản lý website có thể toàn quyền thay đổi, sửa, xoá, thêm bớt thông tin hình ảnh bài viết cho 

website 

- Bảo vệ webstie bằng cơ chế mật khẩu đa ký tự, chống sao chép, hacker phá hoại webstie : 

Đăng nhập, thay đổi mật khẩu, thoát  

Quản trị thông tin giới thiệu - Quản trị liên hệ- Quản trị tin tức - Quản trị giới thiệu 

Quản trị hướng dẫn- Quản trị danh mục sản phẩm- Quản trị sản phẩm - Quản trị hỗ trợ trực tuyến 

Giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng, quản trị  

Tích hợp bộ soạn thảo nội dung WYSIWYG tương tự Microsoft Words  

* Quản trị: Tạo, sửa, xóa, cập nhật trạng thái, sắp xếp..  
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BAO GỒM TOÀN BỘ NHỮNG THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ NHƯ GÓI THIẾT KẾ GIỚI THIỆU 

BÊN TRÊN. 

Công ty GPJC đề xuất khách hàng sử dụng thêm gói chức năng tương tác Mobile Responsive và các phím 

tương tác kèm theo: 

  

 (Theo thống kê truy cập những năm gần đây của Google, tỉ lệ khách hàng truy cập vào website bằng điện 

thoại di động chiếm từ 65 - 80%, do đó, Công ty GPJC phát triển thêm giao diện webiste tự động co dãn 

kích thước cho phù hợp với tất cả các dòng thiết bị di động, nhằm giúp webiste tiếp cận được nhiều khách 

hàng hơn. 

Giao diện Responsive này giúp khách hàng có trải nghiệm giao diện website trên di dộng tối ưu hơn, gíúp 

giữ chân khách hàng ở lại website lâu hơn. 

Ngoài ra Google sẽ ưu tiên hiển thị webiste có giao diện Mobile - Responsive 

Phát triển thêm những phím tiện ích tương tác online, nhằm tối ưu kênh liên lạc hỗ trợ giữa admin và 

khách hàng. 

1. RESPONSIVE: 3,500,000 VNĐ 

Thiết kế thêm cho website những giao diện tự động co giãn trên các thiết bị di động để khách hàng có thể 

xem nội dung và hình ảnh tốt nhất trên điện thoại, smartphone, ipad, máy tính bảng… 

- Tự động cảm ứng kích thước của thiết bị di động để đưa ra cho khách hàng giao diện website phù hợp 

nhất 

- Google ưu tiên hiển thị những trang website có giao diện điện thoại di động, mobile friendly.  

2. SONG NGỮ: 1,800,000 VNĐ 

- Thiết lập tính năng chuyển đổi ngôn ngữ thứ 2 cho website (Tiếng Việt +Tiếng Anh). 

- Ngoài ngôn ngữ chính là tiếng việt. Thiết kế thêm ngôn ngữ khác để giúp website tiếp cận được với 

nhiều khách hàng hơn 
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CÁC CHỨC NĂNG TƯƠNG TÁC CÓ THỂ TẶNG KÈM KHÁCH HÀNG (TUỲ GÓI) 

1. Email marketing (gửi mail chăm sóc khách hàng cũ) 

Cho phép để lại toàn bộ email của khách hàng tiềm năng, được update liên tục trong trang quản trị, khi có 

thông báo khuyến mãi hay tin tức nào đó, admin có thể chủ động gửi mail cho khách hàng thông qua danh 

sách này.  

2. Phím gọi điện, nhắn tin, chỉ đường: Tích hợp phím gọi điện nhắn tin, chỉ đường ngay trên mobile, 

khách hàng chỉ cần bấm gọi, nhắns tin, chỉ đường trực tiếp, không cần out ra ngoài  

(Tặng chức năng Responsive) 

3. Sản phẩm cùng dòng hoặc sản phẩm liên quan:  

Dưới mỗi sản phẩm sẽ luôn có những sản phẩm tương đương cùng loại, giúp khách hàng có thêm nhiều 

sự lựa chọn khi vào website mua hàng. 

4. FACEBOOK bình luận 

Khách hàng có thể để lại bình luận và đánh giá trên từng bài viết và sản phẩm. Chủ web có thể dựa vào đó 

để khảo sát ý kiến khách hàng. 

5. FACEBOOK chat: Cho phép khách hàng chat với admin quản trị website thông qua fanpage 

6. Google map: Nhập tọa độ chính xác vị trí tọa độ Công ty, trên mobile có thể bấm chỉ đường từ vị trí 

của khách hàng đến vị trí được cài đặt trên web. 

7. Mạng xã hội: Liên kết website qua các mạng xã hội, fanpage như Fanpage facebook, google+, 

youtube, … 

8. Lượt xem và báo cáo thống kê: Mỗi sản phẩm hay dịch vụ trong website sẽ được thống kê lượt xem, 

giúp quý khách nắm bắt được xu hướng tiêu dùng của khách hàng. 

9. Khai báo tài khoản thống kê google analystic và master tool 

Gửi báo cáo định kỳ hàng năm về các lượt truy cập vào web theo các tiêu chí như: % sử dụng website trên 

mobile hay PC, khu vực khách hàng hay truy cập web, các sản phẩm hoặc bài viết có lượt xem lớn nhất… 

admin  dựa vào báo cáo thống kê này để chăm sóc và định hướng khách hàng dễ hơn. 
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Trong vòng 4-8 tuần kể từ ngày ký hợp đồng, Bên Công ty GPJC sẽ cung cấp sản phẩm hoàn thiện cho khách 

hàng. Tiến độ thiết kế website: 

Tuần 1: Lấy hình ảnh – ý tưởng của khách hàng về bố cục, màu sắc của website và tiến hành thiết kế layout – 

demo website - Duyệt - Chỉnh sửa theo yêu cầu. 

Tuần 2-3: Bắt đầu tiến hành lập trình website (Quý khách có thể gửi 1 số thông tin, hình ảnh, bài viết  quan trọng 

cho Nhân viên kinh doanh soạn thảo trước) 

Tuần 4-5: Hoàn thiện trang web và update hình ảnh trước cho khách hàng. 

Tuần 5-6: Bàn giao website và trang quản trị cho khách hàng, hướng dẫn sử dụng. 

Lưu ý: Tiến độ thực hiện trên không tính thời gian duyệt và chỉnh sửa demo của khách hàng. 

Sau khi hoàn thiện website, bên B sẽ tiến hành bàn giao lại cho bên A, và Hướng dẫn huấn luyện cho người phụ 

trách chăm sóc website sau này của bên B về cách sử dụng website, cách chăm sóc website và các vấn đề liên 

quan 

THIẾT KẾ WEB 

 KẾ HOẠCH & THỜI GIAN HOÀN THÀNH 
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Ngay sau khi hợp đồng đươc ký, khách hàng thanh toán cho Công ty GPJC 50% chi phí thiết kế website. (Có 

Hợp Đồng và Phiếu Thu đi kèm) 

Sau khi duyệt demo, quý khách vui lòng thanh toán 100% chi phí Hosting và Tên miền (Vì Hosting và Tên 

miền, Công ty GPJC phải thanh toán 100% cho nhà cung cấp là CVPM Quang Trung trước khi khởi tạo tên 

miền và chia hosting để lập trình website). 

+  Nghiệm thu 50% còn lại khi bàn giao website. 

Giá trên đã bao gồm thuế VAT (VAT 0%, xuất hóa đơn) 

THIẾT KẾ WEB 

 KẾ HOẠCH & THỜI GIAN HOÀN THÀNH 
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NGOÀI RA, GPJC CÕN NHẬN DỊCH VỤ THIẾT KẾ  CÁC ẤN PHẨM MARKETING 

ẤN TƯỢNG, CHUYÊN NGHIỆP & SÁNG TẠO 

"Dịch vụ thiết kế của GPJC mang đến giải pháp toàn diện & tổng thể, cho mọi vấn đề về thương hiệu và 

truyền thông của bạn!” 

- Thiết kế Logo 

- Thiết kế Name Card 

- Thiết kế Website 

- Thiết kế Bao bì sản phẩm 

- Thiết kế Hồ Sơ Năng Lực - Profile 

- Thiết kế Catalogue 

- Thiết kế Tranh động lực - Tranh văn phòng... 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn & hỗ trợ tốt nhất! 


